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Benvolgut / Benvolguda,
La normativa que estableix que els estudiants heu d’acreditar un nivell B2 d’una de les
quatre llengües estrangeres de les PAU en acabar els estudis, s’hauria de començar a
aplicar enguany (2020-2021) als estudiants que finalitzeu els vostres estudis en un grau
de tres anys, i el curs vinent (2021-2022), als que ho feu en un grau de quatre anys.
Es tracta d’una norma, impulsada el 2014 i modificada el 2018, que afecta els estudiants de
totes les universitats catalanes, no sols els de la UB. En aquest sentit, el seguiment i els
mitjans implementats per les diverses universitats han estat molt diversos. Davant
d’aquesta situació, el passat 26 de març la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya
(CIC), integrada pels rectors de totes les universitats, va aprovar un acord segons el qual
se sol·licitava al Govern de la Generalitat que instés el Parlament de Catalunya a substituir
l’actual regulació per una de més flexible i adaptable a les possibilitats i necessitats de cada
universitat, d’acord amb la seva autonomia universitària. Ens consta que han començat a
treballar-hi.
Mentrestant, en les actuals circumstàncies, segons es recull en l’acord aprovat per la Junta
del CIC, les universitats catalanes optaran per no exigir als estudiants l’acompliment de la
norma esmentada. A l’espera, doncs, que el Parlament de Catalunya prengui una
determinació sobre aquesta qüestió, no se us demanarà l’acreditació del nivell B2 d’una
tercera llengua quan acabeu els vostres estudis.
Rebeu una salutació ben cordial,
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